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ZÁKLADNÍ A OBECNÁ PRAVIDLA
S platností od 25. 8. 2020 byly stanoveny pokyny pro zaměstnance, zákonné zástupce a
žáky:
 nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak
akutní infekce dýchacích cest) nesmí vstoupit do školy.
 Všichni dodržují pravidla nařízená Ministerstvem zdravotnictví, popř. Krajskou
hygienickou stanicí, popř. Vládou ČR a vydanou metodikou MŠMT v aktuálním
znění.
 Všichni, kdo vstupují do budovy školy, si dezinfikují ruce. Nádoby s dezinfekcí jsou
umístěny při vstupu do školy.
 Cizím osobám je vstup do školy umožněn pouze v případě zakrytí úst a nosu.
 V každé budově je zřízeno jedno izolační místo pro případ výskytu podezření na
onemocnění COVID-19 (budova Liberecká 31 – kabinet VP, budova J. Hory –
místnost pro logopedickou prevenci, budova Polní 10 – rehabilitace).
 Zvýšená pozornost je věnována dezinfekci školních lavic a povrchů (kliky, vodovodní
baterie, klávesnice, telefony, učební pomůcky, podlahy používaných prostor, WC
apod.).

 Všichni jsou zodpovědní za své chování a jednají v souladu s tímto pokynem.
Porušení pravidel stanovených tímto pokynem může být důvodem k nevpuštění žáka
do školy, v případě zaměstnanců se jedná o porušení pracovní kázně.

Žáci
 Při vstupu do budovy si žáci vydezinfikují ruce (dezinfekční přípravek je umístěn ve
vstupních prostorách).
 Žáci dbají zvýšených hygienických zásad – myjí si často ruce mýdlem a teplou vodou.
 Žáci mají zakázáno si ve školní jídelně brát sami jídlo, pití a příbory - výdej zajišťuje
určený dohled.

Pedagogičtí pracovníci
 Zajišťují větrání třídy minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

Jablonec nad Nisou, 24. 8. 2020
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